Opatrenia súvisiace s oznamovaním kriminality a
protispoločenskej činnosti
Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
ukladá našej spoločnosti povinnosť určiť osobitnú organizačnú zložku, alebo osobu (ďalej len
zodpovedná osoba), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 § 11 a § 12 uvedeného
zákona.
V zmysle článku 2 § 11 musí byť zodpovedná osoba v priamej podriadenosti štatutárneho
orgánu zamestnávateľa.
Na účely tohto zákona sa oznamovateľom rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí
oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia.
Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v
súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, a ktoré môžu
významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti, k
zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.
Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu
osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tohto zákona považujú za anonymné.
Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie protiprávne konanie, ktoré je niektorým
z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až §
263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy
druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa
ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona.
Závažnou protispoločenskou činnosťou je aj spáchanie trestného činu, za ktorý Trestný
zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky a
spáchanie správneho deliktu, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej
50 000 eur.
Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z., v znení neskorších predpisov, je oznámenie
vrátane anonymného oznámenia a neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej
činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom
svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti
zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného
zákona.
Zamestnanec má právo:
- na oznámenie kriminality alebo protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v
súvislosti s výkonom zamestnania a na uvádzanie skutočností, ktoré prispejú k ich objasneniu alebo
k zisteniu, usvedčeniu, resp. odhaleniu páchateľa,
- na to, aby nebol zo strany zamestnávateľa na pracovisku prenasledovaný alebo inak
postihovaný, ak pri oznámení kriminality alebo protispoločenskej činnosti koná

v dobrej viere (t. j. je presvedčený o pravdivosti uvádzaných skutočností v čase oznámenia, a to s
prihliadnutím na okolnosti, ktoré sú mu známe a na vedomosti, ktoré má), pretože v takomto prípade
neporuší povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania,
- na zachovanie anonymity v súvislosti s oznámením kriminality alebo protispoločenskej
činnosti.
V nadväznosti na vyššie uvedené má spoločnosť TEKO, a. s. spracovaný postup vybavovania
podnetov ako Príkaz generálneho riaditeľa s označením TEKO/PR - 13/2018.

